
Дисципліна Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ґрунтовні знання та ефективність застосування дисципліни 

«Внутрішньогосподарський контроль» значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал з таких 

дисциплін, як «Контроль і ревізія», «Аудит», «Бухгалтерський облік 

в управлінні підприємством», «Управлінський облік». 

Що буде вивчатися У рамках цієї дисципліни передбачається вивчення: Метод і 

методичні прийоми фінансово-господарського контролю. 

Теоретичні основи і організація внутрішньогосподарського 

контролю. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю та їх 

функції. Організація та планування контрольно-ревізійної роботи на 

підприємстві. Організація контролю грошових коштів і фінансових 

інвестицій. Організація контролю розрахунків з оплати праці. 

Організація контролю стану бухгалтерського обліку, звітності та 

фінансового стану підприємства. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Внутрішньогосподарський контроль є принципово новою 

концепцією в управлінні підприємницької діяльності, яка здатна 

забезпечити підтримку його ефективного розвитку шляхом 

формування об'єктивної інформації про контроль за витратами та 

доходами, що дає змогу приймати оптимальні управлінські рішення 

на підприємстві.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами вивчення дисципліни 

«Внутрішньогосподарський контроль» є: 

ПРН05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

ПРН06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності. 

ПРН08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПРН09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської 

діяльності підприємств. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК13. 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

спеціальні: 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 



оподаткування.  

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 

та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. СК09. 

Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування.  

СК10.Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

Інформаційне  

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розв’язання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий  

контроль 

залік 

 


